
Z á p i s n i c a 

zo schôdze P-ZsTZ, konanej v Piešťanoch dňa 9.12.2016 

______________________________________________  

 

 
Prítomní:  R. Vrábel, M. Baláž, J. Frančák, R. Trnovec 

Prizvaní:  M. Ležák, J. Studenič, M. Uhrík, E. Vrábel    

Ospravedlnený/í: M. Mókuš 

 

 

1. Otvorenie, kontrola uznesení 
 Predseda ZsTZ privítal členov P-ZsTZ a ďalších prizvaných, pozvánka bola zaslaná 

elektronicky včas spolu s programom  schôdze. Písomné podkladové materiály boli  

zaslané s pozvánkou, resp. priebežne pred zasadnutím. 

 

Počet členov predsedníctva: 5 

Celkom 5 hlasov rozhodujúcich. 

 

Prítomných  4 

Ospravedlnený/í 1 

Celkom prítomných 4 hlasy 

 

Zoznam prítomných: 

Rudolf Vrábel, 1 hlas 

Milan Baláž, 1 hlas 

Ján Frančák, 1 hlas 

Roman Trnovec, 1 hlas 

Milan Mókuš, ospravedlnený 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, kontrola zápisnice. 

2. Termínová listina 2017 (informácia). 

3. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2017. 

4. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ. 

5. Rokovací poriadok P-ZsTZ, iné aktivity ZsTZ v zmysle Zákona o športe. 

6. Rôzne 

a) športovo-technické záležitosti – zmeny ŠTP v podmienkach ZsTZ 

b) školenie trénerov (informácia) 

c) stretnutie JmTS-ZsTZ (informácia) 

d) plán zasadnutí v 1.polroku 2017 

e) školenia rozhodcov a kapitánov družstiev 2017 

f) iné 

7. Záver 

 

P-ZsTZ schvaľuje program 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 Sekretár ZsTZ vykonal kontrolu zápisnice a prijatých uznesení. 



 

P-ZsTZ schvaľuje skontrolovanú zápisnicu a prijaté úlohy. Prijaté uznesenia boli splnené, 

resp. sú priebežne zabezpečované. 

Výsledok hlasovania: Za: 4  Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

2. Termínová listina 2017 
 Sekretár ZsTZ informoval o príprave TL 2017. Nevyskytli sa žiadne závažné problémy.  

 P-ZsTZ berie na vedomie podané informácie. 

 Pri príprave Rozpisu Letných M ZsTZ v kategórii seniorov jednotlivcov prehodnotí 

sekretár ZsTZ termínovú kolíziu s ITF turnajom. 

 

3. Halové majstrovstvá ZsTZ jednotlivcov 2017 
 Sekretár ZsTZ informoval o pripravenosti Halových M-ZsTZ 2017. 

 P-ZsTZ berie na vedomie postup sekretára ZsTZ pri nominácii dievčat z NVK (ročník 

2006). 

 Rozpis HMZsTZ bol schválený v zmysle uznesenia zo schôdze dňa 21.9.2016. 

 Predseda ZsTZ informoval, že sa zúčastní viacerých majstrovstiev. 

 P-ZsTZ schvaľuje pre budúce HM-ZsTZ uskutočniť výber z NVK (ročník 2007) podľa 

Letných M-ZsTZ v kategórii Deti do 10 rokov a výlučne z výsledkov dosiahnutých 

v letných turnajoch tejto kategórie v turnajoch usporiadaných klubmi ZsTZ. 

 

4. Hospodárenie ZsTZ, čerpanie príspevkov STZ 
 P-ZsTZ berie na vedomie informáciu sekretára ZsTZ k hospodáreniu ZsTZ. 

 P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ zabezpečiť v plnom rozsahu  vyčerpanie príspevkov STZ 

na Letné MR ZsTZ a na činnosť sekretariátu ZsTZ  aj v zmysle zmlúv a následných 

pokynov STZ. (U4/2016) 

 V zmysle uznesenia zo schôdze dňa 21.9. P-ZsTZ schvaľuje Výzvu č. 1/2017. Výzva bude 

zverejnená na www stránke ihneď začiatkom 01/2017. 

 P-ZsTZ rozhodne priebežne o čerpaní ďalších prostriedkov zo zmluvných príspevkov STZ. 

 

5. Rokovací poriadok P-ZsTZ, iné aktivity ZsTZ v zmysle Zákona o športe 
 P-ZsTZ schvaľuje Rokovací poriadok ZsTZ s platnosťou od 1.1.2017. 

 P-ZsTZ ukladá sekretárovi ZsTZ 

- zabezpečiť očíslovanie všetkých prijatých dokumentov v roku 2016 (podľa STZ) 

(U5/2016) 

- zabezpečiť od roku 2017 číslovanie všetkých uznesení a prijatých úloh (podľa STZ) 

(U6/2016) 

 

6. Rôzne 
a) P-ZsTZ berie na vedomie informáciu o schválených zmenách v ŠTP STZ. Opätovné 

zvýšenie počtu hráčov v družstvách mladšieho žiactva sa v regióne negatívne dotkne 

súťaží družstiev v tejto vekovej kategórii. 

P-ZsTZ prerokovalo písomný návrh p. Trnovca k navrhovaným zmenám 

Prestupového poriadku STZ.  P-ZsTZ súhlasí s navrhovanou potrebou ochrany 

materských klubov pri prestupoch. Záležitosť bude opätovne prerokovaná na 

najbližšom zasadnutí P-ZsTZ, predložená i na rokovaní Rady ZsTZ a následne 

uplatnená na rokovanie VV STZ. 



b) P-ZsTZ berie na vedomie informáciu o priebehu školenia trénerov I. stupňa, včítane 

čerpania finančných prostriedkov. P-ZsTZ odporúča pripraviť organizačné doplnky a 

zjednotiť odmeny lektorov s legislatívnou STZ. 

c) Sekretár zväzu informoval o príprave stretnutia JmTS – ZsTZ do 12 rokov  v Břeclave 

a predseda zväzu o samotnom priebehu stretnutia (za P-ZsTZ sa zúčastnili p. R. 

Vrábel a R. Trnovec). Účastníkom boli odovzdané upomienkové predmety. Napriek 

tomu, že nastúpili rebríčkovo najlepší hráči v regióne, bol výsledok stretnutia  veľkým 

sklamaním, po športovej stránke boli hráči JmTS výrazne lepší. P-ZsTZ berie na 

vedomie informácie o stretnutí a ukladá sekretárovi ZsTZ zabezpečiť  v roku 2017 

včasnú a kvalitnú pripravenosť v podmienkach ZsTZ (s  nákladmi počítať už 

v rozpočte ZsTZ pre rok 2017). 

d) P-ZsTZ schvaľuje  predbežný plán zasadnutí v 1. polroku 2017 

Termíny: P-ZsTZ 3.3., 30.6.2017 

                 Rada ZsTZ 18.3.2017 

e) P-ZsTZ ukladá 

- sekretárovi ZsTZ v roku 2017 vypísať školenie rozhodcov 1. stupňa pred 

začiatkom letnej sezóny (U7/2016) 

- predsedovi KR zabezpečiť potrebné školenia kapitánov družstiev do 31.3.2017 

(U8/2016) 

  

 

7. Záver 
 Predseda ZsTZ poďakoval prítomným za aktívnu prácu pre ZsTZ v roku 2016. Rokovanie 

bolo ukončené spoločnou večerou. 

 

 

V Piešťanoch dňa: 9.12.2016 

 

Zapísal :  Emil Vrábel,                                                            Za správnosť : Rudolf Vrábel 

 Sekretár ZsTZ                        Predseda ZsTZ 

 


